Infopagina
25 juli 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Feesten op 3 en 10 augustus

Dance en Dutch Valley
In augustus zijn er twee muziekfestivals in recreatieschap
Spaarnwoude. Op zaterdag 3 augustus is het Dance Valley Festival. Een week later, zaterdag 10
augustus, wordt voor de derde
keer het Dutch Valley Festival georganiseerd; een festival met artiesten van Nederlandse bodem.
Beide festivals vinden plaats
op het evenemententerrein, het
zogenaamde Velsen Valley in
Spaarnwoude

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeersen veiligheidsmaatregelen getroffen die de overlast zoveel mogelijk
moeten beperken en voorkomen.
Net als vorig jaar blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen en woonboten in Spaarnwoude
bereikbaar. Het Tacitustunneltje
(fiets- en wandeltunnel) is gesloten tijdens Dance Valley en
Dutch Valley. Het Tacitustunneltje loopt onder de snelweg A9-A22
en verbindt de Oostlaan in Velserbroek met de Oostbroekerweg in recreatiegebied Spaarnwoude.
Bij bepaalde punten waar men
Spaarnwoude met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden
gevraagd. Het verkeer wordt in goede banen geleid door Traffic Support Events; een bedrijf met veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Om de parkeerdruk in Velserbroek zoveel mogelijk te beperken,
zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.

(Brom)fietsenstalling verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers
op de (brom)fiets. Daarom worden
er dit jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht
gebruik van moet worden gemaakt.
(Brom)fietsen buiten de fietsenstalling worden verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 1 augustus van 16.00
tot 18.00 uur en vrijdag 2 augustus
tot maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor Dance Valley. Op donderdag 8 augustus van 16.00 tot 18.00
uur en vrijdag 9 augustus tot maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor
Dutch Valley. Deze tests kunnen
enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat evenementen als Dance Valley en Dutch Valley altijd enige overlast voor
inwoners zullen veroorzaken, en
vraagt daar begrip voor. De festivals
zijn een goede reclame voor Velsen
en voor de duizenden bezoekers zijn
het onvergetelijke evenementen.
Meer informatie
Via
www.dancevalley.com
en
www.dutchvalleyfestival.com
en
www.spaarnwoude.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie
na het raadplegen van de websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 van de organisatie, of een e-mail sturen naar info
@dancevalley.com of info@dutch
valleyfestival.com.

Informatiebijeenkomst
luchtkwaliteit IJmond
Op dinsdag 25 juni jl. vond een
informatieavond plaats voor de
inwoners van de IJmondregio.

Tijdens de bijeenkomst werden
aanwezigen bijgepraat over de
nieuwste feiten en ontwikkelingen
over luchtkwaliteit in de IJmond.
De avond startte met presentaties,
waarna er ruim tijd was om vragen

te stellen aan bestuurders en specialisten. De informatieavond was georganiseerd door de vier IJmondgemeenten; Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest en vond plaats
in het Kennemer Theater te Beverwijk.
Kijk voor het verslag van de avond
op www.velsen.nl.

Sportagenda 2013-2016
De gemeente Velsen heeft een
nieuwe sportagenda met als titel
‘Velsen volop in beweging!’. Hierin staan plannen om het sportklimaat naar een nog hoger niveau
te brengen. Hiervoor zijn vijf thema’s samengesteld waarbij voor
elke thema een doelstelling is geformuleerd.

De komende jaren wil de gemeente in samenwerking met lokale partners:
• de leefstijl van inactieve inwoners
uit de gemeente verbeteren;
• de sportdeelname met twee procentpunt laten stijgen naar 73% in
2016;
• de openbare ruimte beweegvriendelijker maken met sportief-recreatieve elementen;
• meer sterke- en vitale sportverenigingen met een maatschappelijke functie realiseren en het aantal effectieve samenwerkingsverbanden tussen sport en andere beleidsterreinen uitbreiden.
Daarnaast wordt een aantal sport-

stimuleringsprojecten structureel
voortgezet. Een voorbeeld hiervan
is de jeugdsportpas. Met de pas kunnen kinderen laagdrempelig kennis
maken met verschillende sporten.
De pas voorziet in een grote behoefte
en ook het aanbod van sportaanbieders blijft groot.
In 2013 gaat de gemeente zes speerpunten uit de sportagenda uitvoeren. Een paar van die punten zijn:
het inzetten van buurtsportcoaches
voor inactieve volwassenen en jongeren, een uitbreiding van het activiteitenprogramma tijdens de Nationale Sportweek en het uitvoeren
van een onderzoek naar deelname
aan het sportieve educatieprogramma Playing for Success.
Wilt u meer weten over de nieuwe
sportagenda? Op de website www.
velsen.nl en www.sportloketvelsen.
nl kunt u de agenda en het uitvoeringsprogramma voor 2013 downloaden. U kunt tijdens kantooruren
ook contact opnemen met de afdeling sportzaken via 140255. (foto:
Gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
27 juli-3 augustus
27 juli
3 augustus

Dorpsfeest Santpoort
Rommelmarkt, Plein 1945 IJmuiden
Dance Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme
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Extra containers voor plastic in Velserbroek
In Velsen wordt plastic afval gescheiden ingezameld. Op diverse locaties in de gemeente staan
containers waar u uw plastic afval in kwijt kunt.

broek. Deze komen op de hoek Waterscheerling/Floraronde naast de
bestaande glas- en restcontainer
en bij het winkelcentrum in Velserbroek.

De containers worden goed gebruikt. Enkele containers zijn echter snel vol en worden daarom vaker geleegd. Ook worden er extra
contactiners geplaatst in Velser-

De containers voor plastic afval zijn
speciaal bedoeld voor plastic verpakkingsmateriaal. Overige oude
spullen van plastic, zoals een oude
en afgedankte plastic tuinset, kunt

u inleveren bij het afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg in Velsen Zuid.
Door gebruiksvoorwerpen van hard
plastic/kunststof gescheiden te
houden van het restafval, kan dit
materiaal worden hergebruikt.
Kijk voor meer informatie op www.
hvcinzameling.nl.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
juli 2013 tot en met 19 juli 2013 de
volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Vissershavenstraat 41 0001, renoveren voorgevel en plaatsen 2
nieuwe koelcellen (18/07/2013)
w13.000269;
Zuidersluisweg 1, oprichten utiliteitsgebouw
(16/07/2013)
w13.000264;
Zeeweg 5, legaliseren tijdelijk reclamebord (16/07/2013) w13.000261;
Keetberglaan
304,
kappen
boom(17/07/2013) w13.000262;
Nachtegaalllaan 7, plaatsen dakopbouw (15/07/2013) w13.000259.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen kastanjeboom (17/07/2013)
w13.000268;
Crijnssenstraat 8, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(16/07/2013) w13.000260;
Biallosterskilaan 32 BOV, realiseren dakterras en wijzigen achtergevel
(16/07/2013) w13.000265.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden woning met steenstrips (18/07/2013)
w13.000266;
Vinkenbaan 16, plaatsen uitbouw
(achtergevel)(17/07/2013)
w13.000267.
Driehuis
Waterloolaan ong., kappen 2 iepen
(16/07/2013) w13.000263.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan
de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande
aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerp omgevingsvergunning
en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2013 gedu-

rende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze
stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze
periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerp omgevingsvergunning.
Zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken
van mondelinge zienswijzen kunt u
contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255. Het
betreft het volgende ontwerpbesluit:
Velsen-Noord en Velsen-Zuid
Wenckebachstraat ong. en Parkweg
ong., het plaatsen van 2 mottoborden
(21/09/2012) w12.000432.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes we-

ken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft

genomen (college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),

dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In
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Besluiten (vervolg)
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend.

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld):

Geweigerde omgevingsvergunning – reguliere procedure

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Klipper 5, legaliseren berging
(22/07/2013) w13.000134.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Inzameling/ Collecte APV art.
5:13
K.N.R.M. tijdens het Havenfestival
31 augustus 2013 (19/07/2013).

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Kromhoutstraat 54, plaatsen 2 garageboxen (19/07/2013) w13.000196;
Dennekoplaan 59, plaatsen dakopbouw (22/07/2013) w13.000199.

Velserbroek
Wagenmakerstraat 21, plaatsen 4
opslagcontainers en een hekwerk
(19/07/2013) w13.000191.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen

Snuffelmarkt APV art. 5:22
Sporthal IJmuiden Oost, Tiberiusplein 6 IJmuiden, 3 november
2013 van 09:00 uur tot 15:00 uur
(22/07/2013) u13.006795;
Sporthal
Zeewijk,
Eenhoornstraat 2 IJmuiden, 24 november
2013 van 09:00 uur tot 15:00 uur
(22/07/2013).

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergaderingen van 6 juni en 20 juni 2013 het
bestemmingsplan ‘Zeezicht’ (idn:
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1R001) gewijzigd heeft vastgesteld.
Tevens maakt het college bekend
dat Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland een aanwijzing heeft gegeven over dit bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke
ordening (idn: NL.IMRO.9927.RAZEEZICHT20130709-0001).

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft de kuststrook
met zee, strand en duingebied, en het
Noordzeekanaal met oevers tot de
pont.
Wat gaat er gebeuren:
In het ontwerp bestemmingsplan Zeezicht is onder meer het volgende opgenomen: de strandpaviljoens krijgen
meer mogelijkheden; de woningen op
de Kennemerboulevard mogen permanent worden bewoond; de recreatiewoningen op de IJmuiderslag kunnen niet permanent worden bewoond;
op het sluiscomplex mag helemaal niet
worden gewoond maar voor de huidige bewoners in de huizen is een overgangsregeling opgenomen. Een nieuwe
zeesluis is niet meegenomen in dit bestemmingsplan. Een voorontwerp van
het bestemmingsplan heeft van 10 februari tot en met donderdag 22 maart
2012 ter inzage gelegen en heeft er
een wettelijk vooroverleg met overige overheden plaatsgevonden. De reacties hierop zijn verwerkt in een in-

spraaknotitie. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 17 januari tot en
met 28 februari 2013, voor een ieder
ter visie gelegen. In deze termijn zijn
zienswijzen ingediend. Deze zijn verwerkt in een nota van zienswijze. Deze nota is vanwege 2 amendementen
gewijzigd en tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld. Het gevolg van
de amendementen is dat de regels voor
windturbines en lichteren overeenkomstig het ontwerp bestemmingsplan zijn vastgesteld. Voor een overzicht van wijzigingen verwijzen wij u
naar de Nota van Zienswijze, de amendementen. Op de regels voor windturbines heeft de provincie een aanwijzing gegeven.
Aanwijzing provincie:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben over het bestemmingsplan “Zeezicht” het volgende besluit
genomen: “Wij besluiten op grond van
artikel 3.8 lid 6 juncto artikel 4.2 van de
Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven zodat de volgende onderdelen geen deel uitmaken van het bestemmingsplan “Zeezicht”
a bestemming ‘bedrijventerrein’: artikel 3.3.1.
b.bestemming ‘natuur’: artikel 10.3.2
sub b. en c.
c.bestemming ‘Water – sluizencomplex’: artikel 15.4.1 sub a.”
Inzage in het plan en besluiten:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het vastgestelde bestemmingsplan Zeezicht (idn:
NL.IMRO.0453.BP0100ZEEZICHT1-

R001) met het vaststellingsbesluit en
het aanwijzingsbesluit van gedeputeerde staten (idn: NL.IMRO.9927.RAZEEZICHT20130709-0001) van 26
juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis
en de centrale bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan met vaststellingsbesluit, aanwijzingsbesluit en nota van
zienswijzen is ook te raadplegen via de
gemeentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar
van de afdeling Economische Zaken,
Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 0255-567200.
Beroep instellen:
Gedurende de termijn van tervisieligging kan op grond van artikel 8.2 van de
Wet ruimtelijke ordening beroep bij de
Raad van State worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
bij de raad kenbaar hebben gemaakt,
dan wel door belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen op het
ontwerpbestemmingsplan bij de raad
kenbaar te hebben gemaakt;
• een ieder als het gaat om de wijzigingen die de raad heeft aangebracht in
het vastgestelde plan ten opzichte
van het ontwerpbestemmingsplan.
Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

U moet er rekening mee houden dat u
griffierecht moet betalen als u een beroepschrift indient. Meer informatie
over de beroepsprocedure vindt u op
www.raadvanstate.nl
Beroep reactieve aanwijzing:
Tevens kan een belanghebbende gedurende de termijn van tervisieligging op
grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep
instellen tegen de reactieve aanwijzing
van Gedeputeerde Staten van NoordHolland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. U moet er rekening mee houden dat u griffierecht
moet betalen als u een beroepschrift
indient. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl
Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Dit met uitzondering van de in de reactieve aanwijzing begrepen plandelen. Het instellen van beroep schorst de werking
van het besluit niet op. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige
voorziening. Indien binnen de termijn
naast het beroepschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

